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Landskab  Driftsblad

I DAB accepterer vi ikke, at der anvendes  
kemisk ukrudtsbekæmpelse i afdelingerne.  
Vi har til gengæld nogle gode tips til, hvordan 
I kan planlægge arbejdet og forebygge ukrudt, 
så lugearbejdet bliver overskueligt.

 
Bede uden ukrudt 
Det bedste er at forhindre, at der overhovedet kommer 
ukrudt i bedene.  
I nyplantede bede udlægges 15 cm dækbark, som forhind-
rer ukrudtsfrø i at spire. Planterne skal stå så tæt, at de 
med tiden lukker af for lyset til jordbunden. Hvis bedet er 
inficeret med rodukrudt som skvalderkål, brændenælder 
og kvikgræs, skal jorden udskiftes, før der plantes nyt. 

I etablerede bede kan rodukrudt holdes nede ved grundig 
og gentagne lugninger med få ugers mellemrum. Bliver ar-
bejdet for krævende, kan jorden udskiftes og bedet lægges 
om. Alternativt kan bedet omlægges til græs i nogle år, da 
de gentagne klipninger tager livet af rodukrudtet. 
 
Græsplæner 
Lær at leve med bellis, mælkebøtter og mos i græsplænen. 
Omlæg evt. nogle af de store plæner til blomstereng, hvor 
vilde urter er velkomne.

Der, hvor I har behov for en mere slidstærk og græsholdig 
plæne, kan I vertikalskære, topdresse, efterså og gødske i 
foråret. Jo bedre græsset trives, jo mindre ukrudt er der.

Belægning uden ukrudt 
Al ukrudtsbekæmpelse på belægninger starter med fejning 
-  enten med stive polybørster eller stålbørster.  
Overvej om I har noget unødvendig belægning, som kan 
fjernes.

Sørg for at fugerne er tætte og fyldte med det rette fuge-
grus, fx. DanFugesand eller IBF fugesand, som giver en tæt 
fuge, hvor ukrudtet trives dårligt.

Giftfri pleje

 Forebyg ukrudt - det giver mindre luge-
arbejde. Start lugning tidligt i foråret og 
gentag et par uger efter 

 Arealer med større naturpræg kræver min-
dre pleje. Her kan kamille, skvalderkål og 
andre vilde urter accepteres sammen med 
den øvrige beplantning

 Hav kun nødvendig belægning og sørg for 
tætte og fyldte fuger. Fej jævnligt med en 
stiv børste

Der kommer ikke meget ukrudt i et bed,  hvor jorden fra 
starten har været fri for rodukrudt, og hvor planterne  
nu vokser tæt.


